
 

 

 

Directie Voeding, 

Gezondheidsbescherming 

en Preventie 

 

Regulier Overleg Warenwet 
 

Bezoekadres 

Rijnstraat 50 

2515XP Den Haag 

(Hoftoren) 

T 070 340 7911 

F 070 340 5554 

www.rijksoverheid.nl 
 

 

Dossierhouder 

Ana Viloria 

ai.viloria@minvws.nl 

T 070 340 6482 

 

 

Ons kenmerk 

 

 

 

Secretariaat ROW 

dienstpostbusROW-

EU@minvws.nl 

 

www.row.minvws.nl 

Via deze website kunt u zich 

aanmelden voor de gratis 

ROW-nieuwsbrief. 

 

 
 

 

 

 

 

> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ  Den Haag 

 

                                                                                                                                               

 

 

Verslag van de vergadering van Raadswerkgroep Foodstuffs (over Novel 

Foods) 

 

 

Datum  : 3 februari 2014 

Voorzitter : Gerakis (GRI) 

Commissie : Bruetschy   

Ned.Delegatie  : Buitink (PV/VWS) 

 

Samenvatting 

In deze eerste vergadering Foodstuffs onder Grieks voorzitterschap werd 
het aangepaste voorstel Novel Foods voor het eerst besproken. Het 
voorstel is op een paar punten gewijzigd ten opzichte van de versie uit 
2011 toen deze in conciliatie zat. Zo zit er een verwijzing in naar de 
definitie van nano, wordt er gewerkt met een “Union list” voor nieuwe 
voedselproducten en worden overal uitvoeringshandelingen voorgesteld. 
Veel werd als bekend verondersteld en aangezien de Raad over het 
grootste deel van de tekst al een akkoord had bereikt, zorgde het 
Voorzitterschap ervoor dat vrijwel de hele wettekst (H1-3) in een dag 
behandeld kon worden.  
NL heeft ook gevraagd of plantproducten die zijn verkregen via 
traditionele veredelingstechnieken onder de verordening vallen. De 
Commissie (CIE) gaf aan dat dit volgens haar niet het geval zou moeten 
zijn, maar gaf tegelijkertijd aan dat niet de techniek de doorslag zou 
moeten geven om te kunnen bepalen of iets nieuw voedsel is, maar het 
specifieke product zelf dat uit die techniek voortkomt. Het is zodoende 
lastig om te zeggen of een bepaalde categorie producten die door middel 
van deze techniek zijn verkregen wel of niet onder de verordening komt te 
vallen. De CIE stelde en marge van de vergadering voor om dit in een 
expertgroep verder te bespreken en wilde de discussie in de 
Raadswerkgroep duidelijk uit de weg gaan. 
Tot slot werd de Honingrichtlijn besproken. Het Voorzitterschap wil op 
Coreper van aanstaande vrijdag een mandaat vragen voor de triloog met 
het EP. Drie lidstaten hebben nog problemen met het voorstel omdat zij 
vinden dat de consument het recht heeft om te weten dat er genetisch 
gemodificeerde pollen in honing kunnen zitten en dat dit dus als ingrediënt 
moet worden vermeld op het etiket. 
 
NB. De namen van andere listaten worden in dit verslag niet expliciet 
genoemd. Vaak is de naam van de lidstaat vervangen door X. 
 
Verordening Novel Foods 

De CIE (onder leiding van Chantal Bruetschy) geeft een korte presentatie 
over het voorstel Novel Foods en blijkt terug op waarom het in 2011 
gestrand was. De grootste wijzigingen van het voorliggend voorstel t.o.v. 
voorstel dat in conciliatie zat: 

- er zit nu een verwijzing in naar de definitie van nano 
- een “Unionlist” voor novel foods 
- uitvoeringshandelingen met in alle gevallen een 

onderzoeksprocedure, behalve bij aanpassingen van of overdragen 
novel foods naar de Unionlist (adviesprocedure). Reden: het betreft 



 

 

 

 

hier enkel een overdrachtshandeling van wat al vastgesteld is. 
- een comité procedure voor toelating producten (dus niet alleen 

maar verwijzingen) 
 
Verder geldt dat een autorisatie voor een novel food een generieke 
toelating in de EU betekent. In enkele gevallen kan omwille van 
dataprotectie een uitzondering is worden gemaakt en kan een bedrijf een 
individuele toelating van 5 jaar krijgen. 
 
Voor de rest is het voorstel volledig gebaseerd op de tekst zoals destijds 
goedgekeurd door de Raad en zoals het in conciliatie voorlag.  
 
De lidstaten krijgen het woord. Alle lidstaten zijn overwegend positief over 
het voorstel. Enkele lidstaten hebben wel moeite met het opnemen van de 
definitie van nano in het voorstel. Hierover is immers momenteel nog veel 
discussie, o.a. over de reikwijdte van de definitie. De definitie die door CIE 
is voorgesteld en waar momenteel nog veel discussie is, richt zich ook 
teveel op etikettering, terwijl het om voedselveiligheid zou moeten gaan.  
 
NL wil vooral graag dat zoveel mogelijk de verantwoordelijkheid bij de 
voedselexploitant wordt neergelegd, met een duidelijke coördinerende rol 
van de CIE. Verder wil NL weten van de CIE hoe in de verordening wordt 
omgegaan met insecten en traditionele veredelingstechnieken, de CIE 
komt daar later op terug. 
 
 
Artikel 1: Subject matter and scope 

X is blij dat het klonen nu niet in dit voorstel zit, maar is nog niet helemaal 
overtuigd dat het volledig los van elkaar kan worden gezien. De tekst van 
lid 3 zal daar mogelijk in de toekomst nog op moeten worden aangepast, 
afhankelijk van de onderhandelingen over de richtlijnen over klonen.  CIE 
heeft begrip hiervoor, maar wil nu hiermee duidelijk maken dat klonen er 
niet onder valt. 
 
NL stelt voor het doel dat is vastgelegd in lid 1 om te draaien: primaire 
doel is immers beschermen van de volksgezondheid, en daarmee het 
functioneren van de interne markt te versterken. Zo staat het immers ook 
in het doel op pagina 2 bovenaan omschreven. Daarnaast meldt NL dat 
het blij is dat GGO’s worden uitgezonderd van de verordening, maar dat er 
wellicht een toelichting ergens op zijn plek is hoe nieuw voedsel dat toch 
gezien wordt als genetisch gemodificeerd voedsel niet onder deze 
verordening valt. CIE reageert op dit laatste punt dat dit niet hier 
thuishoort, maar in de GMO verordening. 
 
 
Artikel 2: Definitions 

CIE licht toe dat in dit artikel veel hetzelfde is gebleven, zoals in 
conciliatie. De definitie van traditioneel voedsel uit derdelanden is 
ongewijzigd gebleven. Als er echter een nieuwe productiemethode wordt 
gebruikt (zoals nano) dan kan dit niet als traditioneel worden gezien. Er 
moet natuurlijk altijd wel een geschiedenis zijn van veilig gebruik in het 
derde land. Ook is “applicant” nu nader gedefinieerd, hoewel breed, omdat 
deze van alles kan zijn. 
 
Een lidstaat wil van de CIE weten wat er nu onder de nanodefinitie gaat 
vallen, bijvoorbeeld ook vloeibare nanomaterialen? Want daar zit juist veel 
innovatie in. En als de definitie vooral op etikettering toeziet, valt die dan 
nog wel onder de novel foods verordening? Volgens de CIE gaat het in 
deze verordening niet om etiketteringsaspecten. 
 



 

 

 

 

X herhaalt zijn bezwaren ten aanzien van definitie van nano. Volgens X 
moet voedsel met nano in alle gevallen beoordeelt worden op veiligheid. 
 
Voor NL en enkele andere lidstaten is het niet helemaal duidelijk wat er nu 
moet worden verstaan onder “traditioneel voedsel uit derdelanden”. We 
hebben wel wat richtsnoeren nodig om te bepalen of er sprake is van 
traditioneel gebruik. NL vraagt in aanvulling hierop of bijvoorbeeld 
insecten hier nu ook onder komen te vallen.  
 
CIE geeft als reactie dat het uitgangspunt telkens is dat iets pas als 
“nieuw” wordt beschouwd indien het voedsel niet significant is gebruikt 
voor 1997. Bij nano bijvoorbeeld is doorgaans sprake van nieuwe 
technieken van na ’97. De CIE houdt de definitie van novel foods om die 
reden bewust zo breed, we kunnen niet te specifiek of limitatief zijn.  
 
Om te bepalen wat “traditioneel voedsel” is heeft de CIE implementing 
measures voorgesteld om ook te kunnen bepalen welke gegevens 
daarvoor nodig zijn. Extra criteria opnemen in de verordening lijkt de CIE 
niet nodig. De Scientific Guidance van EFSA zal hierop worden aangepast 
om beter te kunnen bewijzen of het voedsel uit derde landen echt veilig is. 
Hetzelfde geldt voor insecten: ook hier moeten we kunnen aantonen of ze 
veel en veilig gebruikt zijn in het derdeland. De CIE begrijpt de vraag van 
NL over insecten en beaamt dat hier veel vragen over zijn onder de 
huidige regelgeving. Daarom zal de CIE voor dit punt in de expertgroep 
van maart een oplossing proberen te vinden. De CIE hoopt daarmee dit 
probleem al onder de huidige verordening te hebben opgelost.  
 
 
Artikel 3: Implementing power concerning the definition of novel 

food in article 2(2)(a) 

Geen opmerkingen 
 
 
Artikel 4: Procedure for determination of novel food status 

De CIE licht toe dat de bepaling of iets nieuw voedsel is in eerste instantie 
bij bedrijfsleven ligt. Alleen in geval van twijfel zal het bedrijfsleven de 
lidstaat consulteren om na te gaan of iets als nieuw voedsel worden 
gezien. De procedurele stappen kunnen worden uitgewerkt door 
implementing acts.  
 
Enkele lidstaten missen nog de mogelijkheid om andere lidstaten te 
kunnen consulteren. En dient de CIE hier vooral ook geen rol te spelen? 
NL sluit zich bij dit laatste punt aan en vraagt daarnaast of hier ook niet 
verwezen kan worden naar het History of Consumption document. X vindt 
dat de CIE in ieder geval de andere lidstaten zou moeten informeren over 
de bepaling of iets wel of geen novel food is. CIE reageert dat de 
mogelijkheid van andere landen consulteren natuurlijk altijd al bestaat, 
maar geeft toe dit explicieter in de tekst kan. Over de rol van de CIE is zij 
terughoudend: de lidstaten kennen hun eigen voedselmarkten met 
geschiedenis van gebruik het beste en kunnen dus het beste advies geven 
aan bedrijfsleven. CIE meldt tot slot dat de website van de CIE meer 
verduidelijking zal bieden over de procedure.  
 
X heeft wat moeite met de toevoeging “when they are unsure” in lid 2. 
Het is moeilijk te zeggen wanneer er sprake is van twijfel. Wordt 
ingewikkeld en lange procedure om het zo te doen, simpeler zou zijn om 
de examination van history of consumption zoveel mogelijk te verkleinen.  
 
X vindt dat lidstaten altijd op verzoek de informatie van bedrijfsleven 



 

 

 

 

moeten krijgen (dus niet alleen "In that case", dat zinnetje dus 
verwijderen).  
 
 
Artikel 5: Union list of novel foods 

Volgens de CIE is dit artikel klip en klaar: indien het product niet op de 
lijst staat, dan is het niet toelaatbaar op de EU markt.  
 
Listaten vragen zich af wat de CIE doet met de informatie als het product 
niet op de lijst wordt toegelaten. CIE meldt dat alles wat wordt toegelaten 
op de Unionlist komt. Als een aanvraag door de aanvrager wordt 
ingetrokken dan is dat privé informatie. Als de CIE geen toelating geeft 
(omdat EFSA bijvoorbeeld aangeeft dat het niet veilig is), dan moet dat 
formeel volgens een Commissiebesluit worden gecommuniceerd naar de 
aanvrager, maar dat zal transparanter gaan dan nu het geval is. Zie 
daarvoor ook art. 9 lid 4. De CIE is momenteel geld opzij aan het zetten 
voor het opzetten van een nieuwe database (die vergelijkbaar is met het 
“Foodsystem additives”) die voor iedereen toegankelijk is en die in lijn 
moet zijn met andere informatie over voedsel.  
 
 
Artikel 6: General Conditions for inclusion of novel foods in the 

Union list 

Geen opmerkingen 
 
 
Artikel 7: Initial establishment of the Union list 

CIE legt nogmaals uit dat hier bewust is gekozen voor een “advisory 
procedure” omdat de autorisatie voor het voedselproduct er dan al is en 
het product alleen nog maar op de lijst hoeft te worden gezet. Daar is 
naar de mening van de CIE dan geen gedetailleerde onderzoeksprocedure 
meer voor nodig. De aanvragers kunnen wel betrokken worden bij het 
proces. Als het product op de lijst staat betekent dit dat er sprake is van 
een generieke toelating die geldt voor de hele industrie.  
 
 
Artikel 8: Contents of the Union list 

CIE meldt dat dit artikel beschrijft hoe de Union list eruit moet komen te 
zien. Alles wat verandert in de Union list zal er ook in komen te staan. Lid 
3 betreft enkel aanvullende eisen om op de lijst te komen. 
 
 
Artikel 9: The procedure for authorising the placing on the market 

within the Union of a novel food and updating the Union list 

De CIE meldt dat EFSA altijd wordt geconsulteerd als er mogelijk sprake is 
van een risico voor de volksgezondheid of indien er een veiligheidsbezwaar 
van een lidstaat is. Er staat weliswaar “may request”, maar de CIE zal dat 
altijd doen als er aanleiding toe is. Indien er geen sprake lijkt van risico 
voor de volksgezondheid zal EFSA niet worden geconsulteerd, daarom 
staat het er zo (dat is sinds Lissabon de gewoonte). Voorts meldt de CIE 
dat lid 4 beschrijft dat de CIE kan stoppen met de update van de Union list 
als er bijvoorbeeld aanleiding is dat het product niet veilig is (op basis van 
opinie EFSA). De aanvraag gaat ook rechtstreeks naar de CIE, zonder 
tussenkomst van de Lidstaat. 
 
X wil weten wat de gronden zijn om het te doen zoals in art. 9 lid 4 
beschreven staat, dat moet duidelijk in het artikel worden beschreven. 
Voor X is het ook niet duidelijk of lidstaten eventueel tegen het advies van 
EFSA in kunnen gaan. Lidstaten vinden dat als aanvragen direct naar de 
CIE gaan, de lidstaten hiervan toch wel op de hoogte moeten worden 



 

 

 

 

gesteld. De CIE geeft geen duidelijk antwoord hierop, vindt art. 9 lid 4 
duidelijk genoeg.                                                                                                                                                                         
 
NL vraagt wat onder “name” in lid 1 sub a wordt bedoeld. Kan daar ook 
“brandname” worden verstaan? Volgens de CIE gaat het hier om een 
omschrijving van het product, niet een merknaam. Is ook in andere 
wetgeving gebruikelijk. 
 
Voorts vindt NL dat onder sub c ook moet worden toegevoegd dat 
aantoonbaar moet zijn dat het voedsel niet misleidend noch een 
voedselkundig nadeel kan opleveren. CIE vindt dat hier niet op zijn plek, 
want misleidend heeft betrekking op etikettering en je kijkt pas nadat je 
een product op de lijst hebt gezet of de etikettering misleidend is. Zelfde 
geldt voor voedselkundig nadeel. 
 
 
Artikel 10: Opinion of EFSA 

Op verzoek van twee lidstaten zal de CIE in lid 6 toevoegen dat de 
informatie ook naar de lidstaat moet.  
Enkele lidstaten stellen soortgelijke vraag als NL eerder deed: moet 
EFSA zich naast veiligheid ook niet uitspreken over voedingskundig 
nadeel? Gezond voedsel is toch ook een doel? CIE gaat de vraag wat uit 
de weg maar zal met EFSA bekijken of dat mogelijk is. 
 
 
Artikel 11: Authorisation of a novel food and updating the Union 

list 

CIE meldt dat dit artikel de procedure afsluit. CIE zal alleen EFSA 
consulteren indien het om veiligheidsrisico's gaat. CIE volgt in principe 
altijd advies EFSA en moet verantwoorden als zij de procedure stopt 
indien daartoe aanleiding is.  
 
Een lidstaat vindt dat niet duidelijk terugkomen in de tekst, vooral niet 
als de CIE het advies van EFSA niet volgt. 
 
 

Artikel 12: Implementing power concerning administrative and 

scientific requirements for apllications 

CIE meldt dat dit artikel toekomstig werk beschrijft om het voorstel 
toepasbaar te maken. Dit is wat nodig is om de aanvragen te kunnen 
beoordelen, maar dat moet allemaal nog met implementing powers 
worden uitgewerkt.  
 
X zou hier een extra sub willen dat de informatie met de lidstaten gedeeld 
kan worden.  
 
X begrijpt sub c) niet helemaal: moet EFSA niet eerst gevraagd worden 
welke informatie zij nodig hebben in de dossiers om ze te kunnen 
beoordelen? Dus voordat je aan sub a) kan beginnen heb je ideeën van 
EFSA nodig. De CIE meldt dat na aanneming van deze verordening EFSA 
richtsnoeren zal updaten om ook duidelijk te krijgen welke informatie 
nodig is om de dossiers te kunnen beoordelen. Zomer 2015 moeten die 
klaar zijn.  
 
 
Artikel 13-19: Traditional foods from third countries 

CIE licht de procedure toe en meldt dat zij alleen de Union list hiermee 
kan updaten als er geen bezwaren zijn van EFSA of de lidstaten. 
 



 

 

 

 

Art. 18 wil duidelijk maken dat bij traditioneel voedsel uit derde landen 
dezelfde procedure geldt als normaal. Als het product op de Union list komt 
gelden dezelfde regels als bij de normale procedure voor autorisatie. 
 
Geen opmerkingen hierbij. 
 
Het VZP meldt dat de volgende vergadering op 7 maart zal zijn. 
Schriftelijke voorstellen kunnen tot uiterlijk 14 februari worden 
ingediend. 
 
 
 

 

Honingrichtlijn 

Het VZP gaat vlug het 4-kolommendocument door en vraagt of de 
lidstaten kunnen instemmen met deze aanpak om de triloog in te gaan 
met het EP. 
 
X geeft aan dat haar positie ongewijzigd blijft. X heeft moeite met de 
voorgestelde positie van de Raad, omdat volgens deze lidstaat pollen 
gemeld moeten worden op het etiket omwille van transparantie voor de 
consument.  
 
X heeft hetzelfde standpunt. Het genoemde percentage 0,9 pct van GMO's 
in honing is niet gespecificeerd en dus bestaat er veel onzekerheid 
hierover. Het is volgens X van groot belang dat de informatie aan de 
consument duidelijk en transparant is, vooral als het om genetisch 
gemodificeerd voedsel gaat. Dat is recht van de consument. X doet 
daarom in een snel tempo aantal voorstellen op basis van o.a. 
amendement 19 en 23. Daarvoor steun van X. 
 
De CIE is van mening dat dit soort zaken hier niet thuis horen maar in de 
GMO verordening, die is duidelijk genoeg. CIE is wel bereid om naar een 
compromis te kijken en hoopt daarmee X over de streep te trekken, maar 
X toont weinig flexibiliteit.  
 
Voorts meldt de CIE dat er nog een aantal delegated acts is voorgesteld 
door het EP. De CIE heeft voor sommige van die voorstellen wel 
sympathie, bijvoorbeeld voor de “analysis methods”. Enkele lidstaten 
vegen dat echter direct van tafel: zij willen het debat over delegated acts 
niet nog een keer over doen. 
 
Het VZP concludeert dat de voorliggende tekst naar Coreper van a.s. 
vrijdag zal gaan. 
 
 
 
Opsteller: Ricco Buitink PV EU/VWS 
Datum: 4 februari 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


